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സംസ്ഥാന നയത്തിന്റെ നിർദ്ദേശക തതവങ്ങൾ (DPSP) 

ഭരണഘടനയിറെ നാൊം ഭാഗം ഇനിപ്പെയുന്ന അനുദ്ദേദങ്ങൾ ഉൾറകാള്ളുന്നു: 

 ആർട്ടികിൾ 36: നിർവ്വചനം 

 ആർട്ടികിൾ 37: ഈ ഭാഗത്ത ്അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന തതവങ്ങളുടട പ്രയയാഗം 

 ആർട്ടികിൾ38: ജനങ്ങളുടട യേമടത്ത യപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഒരു 

സാമൂഹിക പ്കമം ഉറപ്പാക്കാൻ സംസ്ഥാനം 

 ആർട്ടികിൾ 39: സംസ്ഥാനം രാലിയക്കണ്ട ചില നയ തതവങ്ങൾ 

 ആർട്ടികിൾ 39 എ: തുലയ നീതിയും സൗജനയ നിയമ സഹായവും 

 ആർട്ടികിൾ 40: പ്ഗാമരഞ്ചായത്തുകളുടട സംഘടന 

 ആർട്ടികിൾ 41: യജാലി ടചയ്യാനുള്ള അവകാശം, ചില അവസരങ്ങളിൽ വിദ്യാഭയാസം, 

ടരാതു സഹായം എന്നിവ 

 ആർട്ടികിൾ42: യജാലിയുടടയും പ്രസവാനുകൂലയത്തിനട്റയും നയായവും 

മാനുഷികവുമായ വയവസ്ഥകൾക്കുള്ള വയവസ്ഥ 

 ആർട്ടികിൾ 43: ജീവനക്കാർക്കുള്ള കൂലി മുതലായവ 

 ആർട്ടികിൾ 43 എ: വയവസായങ്ങളുടട നടത്തിപ്പിൽ ടതാഴിലാളികളുടട രങ്കാളിത്തം 

 ആർട്ടികിൾ 44: രൗരന്മാർക്കുള്ള ഏകീകൃത സിവിൽ യകാഡ് 

 ആർട്ടികിൾ45: കുട്ടികൾക്ക ്സൗജനയവും നിർബന്ധിതവുമായ വിദ്യാഭയാസത്തിനുള്ള 

വയവസ്ഥ 

 ആർട്ടികിൾ 46: രട്ടികജാതി, രട്ടികവർഗ്ഗ, മറ്റ ്ദ്ുർബല വിഭാഗങ്ങളുടട വിദ്യാഭയാസ, 

സാമ്പത്തിക താൽപ്പരയങ്ങൾ യപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കൽ 

 ആർട്ടികിൾ 47: യരാഷകാഹാര നിലവാരവും ജീവിത നിലവാരവും 

ഉയർത്തുന്നതിനും ടരാതുജനായരാഗയം ടമച്ചടപ്പടുത്തുന്നതിനും സംസ്ഥാനത്തിനട്റ 

കടമ 

 ആർട്ടികിൾ 48: കൃഷിയുടടയും മൃഗസംരേണത്തിന്ടറയും ഓർഗനനയസഷൻ 

 ആർട്ടികിൾ 48 എ: രരിസ്ഥിതി സംരേണവും ടമച്ചടപ്പടുത്തലും വനങ്ങളുടടയും 

വനയജീവികളുടടയും സംരേണം 

 ആർട്ടികിൾ 49: യദ്ശീയ പ്രാധാനയമുള്ള സ്മാരകങ്ങളുടടയും സ്ഥലങ്ങളുടടയും 

വസ്തുക്കളുടടയും സംരേണം 

 ആർട്ടികിൾ 50: എക്സികയൂട്ടീവിൽ നിന്ന ്ജുഡീഷയറിടയ യവർതിരിക്കുക 

 ആർട്ടികിൾ 51: അന്താരാഷ്പ്ട സമാധാനത്തിനട്റയും സുരേയുടടയും 

യപ്രാത്സാഹനം 

സവിദ്ദശഷതകൾ  

 ഇന്തയൻ ഭരണഘടനയുടട ഭാഗം 4-ൽ 36-51 വറരയുള്ള ആർട്ടികളുകളിൽ  അവ 

രരാമർശിക്കടപ്പട്ടിട്ടുണ്്ട. 

 ഭരണഘടനയുടട യനാവൽ സവിയശഷതകൾ എന്ന ്വിളിക്കുന്നു. 

 ഐറിഷ ്ഭരണഘടനയിൽ നിന്ന ്പ്രയചാദ്നം ഉൾടക്കാണ്്ട. 

 ഇന്തയാ ഗവൺടമനറ് ്ആക്റ്റ,് 1935 ൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻസ്പ്ടുടമന്റസ് ്ഓഫ ്

ഇൻസ്പ്ടേൻസിന ്സമാനമാണ.് 
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 മൗലികാവകാശങ്ങൾടക്കാപ്പം, അവടര ഭരണഘടനയുടട മനസ്സാേി എന്ന ്

വിളിക്കുന്നു. 

 നയങ്ങൾ രൂരീകരിക്കുയമ്പാഴും നിയമങ്ങൾ ആവിഷക്്കരിക്കുയമ്പാഴും സംസ്ഥാനം 

മനസ്സിൽ സൂേിയക്കണ്ട ആദ്ർശങ്ങടളയാണ് ‘യേറ്റ ്യരാളിസിയുടട ഡയറക്റ്റീവ ്

തതവങ്ങൾ’ സൂചിപ്പിക്കുന്നത.് നിയമനിർമ്മാണ, നിർവ്വഹണ, ഭരണരരമായ 

കാരയങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്തിന ്ഭരണഘടനാരരമായ നിർയേശങ്ങൾ അടെങ്കിൽ 

ശുരാർശകൾ ഇവയാണ.് 

 DPSP- കൾ ഒരു ആധുനിക ജനാധിരതയ രാഷ്പ്ടത്തിന ്വളടര സമപ്ഗമായ സാമ്പത്തിക, 

സാമൂഹിക, രാഷ്പ്ടീയ രരിരാടിയാണ.് ഭരണഘടനയുടട ആമുഖത്തിൽ 

പ്രതിരാദ്ിച്ചിരിക്കുന്ന നീതി, സവാതപ്ന്തയം, സമതവം, സായഹാദ്രയം എന്നിവയുടട 

ഉയർന്ന ആദ്ർശങ്ങൾ സാോത്കരിക്കുകയാണ ്അവർ ലേയമിടുന്നത.് അവർ ഒരു 

'യേമരാഷ്പ്ടം' എന്ന ആശയം ഉൾടക്കാള്ളുന്നു. 

 ഡയറക്റ്റീവ ്തത്തവങ്ങൾ നയായീകരിക്കാനാകാത്ത സവഭാവമാണ,് അതായത,് 

അവയുടട ലംഘനത്തിന ്യകാടതികൾ നിയമരരമായി നടപ്പാക്കാനാകിെ. അതിനാൽ, 

അവ നടപ്പാക്കാൻ സർക്കാരിടന (യകപ്ര, സംസ്ഥാന, പ്രായദ്ശിക) നിർബന്ധിക്കാൻ 

കഴിയിെ. എന്നിരുന്നാലും, ഭരണഘടന (ആർട്ടിക്കിൾ 37) തടന്ന ഈ തതവങ്ങൾ 

രാജയത്തിനട്റ ഭരണത്തിന ്അടിസ്ഥാനമാടണന്നും നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ 

ഈ തതവങ്ങൾ പ്രയയാഗിയക്കണ്ടത് സംസ്ഥാനത്തിന്ടറ കടമയായിരിക്കുടമന്നും 

രറയുന്നു. 

 നിർേിഷ്ട തതവങ്ങളുടട വയവസ്ഥകൾ വിശാലമായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു-  

o ദ്ദസാഷയെിസ്്റ്റ തതവങ്ങൾ. 

o ഗാന്ധിയൻ തതവങ്ങൾ. 

o െിബെൽ ബൗദ്ധിക തതവങ്ങൾ 

 DPSP- കളിറെ ചിെ പ്രധാന അനുദ്ദേദങ്ങൾ 

 നീതി, സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക, രാഷ്പ്ടീയ- എന്നിവയിലൂടട വയാരിച്ചുകിടക്കുന്ന ഒരു 

സാമൂഹിക പ്കമം ഉറപ്പുവരുത്തി ജനങ്ങളുടട യേമം യപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കാനും 

വരുമാനം, രദ്വി, സൗകരയങ്ങൾ, അവസരങ്ങൾ എന്നിവയിടല അസമതവം 

കുറയ്ക്കാനും (ആർട്ടിക്കിൾ 38). 

 (എ) എൊ രൗരന്മാർക്കും മതിയായ ഉരജീവന മാർഗ്ഗത്തിനുള്ള അവകാശം 

ഉറപ്പാക്കാൻ; (ബി) ടരാതുനന്മയ്ക്കായി സമൂഹത്തിനട്റ ഭൗതിക വിഭവങ്ങളുടട 

തുലയമായ വിതരണം; (സി) സമ്പത്തിനട്റ ഏകാപ്ഗതയും ഉൽരാദ്ന മാർഗങ്ങളും 

തടയുക; (ഡി) രുരുഷന്മാർക്കും സ്പ്തീകൾക്കും തുലയ യജാലിക്ക ്തുലയ യവതനം; (ഇ) 

നിർബന്ധിത രീഡനത്തിടനതിടര ടതാഴിലാളികളുടടയും കുട്ടികളുടടയും 

ആയരാഗയവും ശക്തിയും സംരേിക്കൽ; കൂടാടത (എഫ)് കുട്ടികളുടട 

ആയരാഗയകരമായ വികസനത്തിനുള്ള അവസരങ്ങൾ (ആർട്ടികിൾ 39). 

 തുലയ നീതി യപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കാനും ദ്രിപ്ദ്ർക്ക ്സൗജനയ നിയമ സഹായം നൽകാനും 

(ആർട്ടികിൾ 39 എ). 42 -ാാമത ്ഭരണഘടനാ യഭദ്ഗതി നിയമം, 1976 ഇത ്കൂട്ടിയച്ചർത്തു. 

 ടതാഴിലിൊയ്മ, വാർദ്ധകയം, യരാഗം, നവകലയം എന്നിവയിൽ യജാലി ടചയ്യാനുള്ള 

അവകാശം, വിദ്യാഭയാസം, ടരാതു സഹായം എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന ്(ആർട്ടികിൾ 
41). 
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 യജാലിക്കും പ്രസവാവസാനത്തിനും നീതിയും മാനുഷികവുമായ സാഹചരയങ്ങൾ 

ഒരുക്കുന്നതിന ്(ആർട്ടികിൾ 42). 

 വയവസായങ്ങളുടട നടത്തിപ്പിൽ ടതാഴിലാളികളുടട രങ്കാളിത്തം 

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള നടരടികൾ നകടക്കാള്ളാൻ (ആർട്ടികിൾ 43 എ). 1976 -ടല 

42 -ആം ഭരണഘടനാ യഭദ്ഗതി നിയമവും യചർത്തു. 

 പ്ഗാമരഞ്ചായത്തുകടള സംഘടിപ്പിക്കുകയും അവയ്ക്ക ്സവയം അധികാരത്തിനട്റ 

യൂണിറ്റുകളായി പ്രവർത്തിക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിന ്ആവശയമായ അധികാരങ്ങളും 

അധികാരങ്ങളും നൽകുകയും ടചയ്യുക (ആർട്ടികിൾ 40). 

 പ്ഗാമീണയമഖലയിൽ വയക്തിഗത അടെങ്കിൽ സഹകരണ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുടിൽ 

വയവസായങ്ങടള യപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന ്(ആർട്ടികിൾ 43). 

 ആയരാഗയത്തിന ്ഹാനികരമായ ലഹരി രാനീയങ്ങളും മരുന്നുകളും കഴിക്കുന്നത ്

നിയരാധിക്കാൻ (ആർട്ടികിൾ 47). 

 രശുക്കടളയും കന്നുകുട്ടികടളയും മറ്റ ്രശുക്കടളയും കന്നുകാലികടളയും 

ടകാെുന്നത ്നിയരാധിക്കാനും അവയുടട പ്രജനനം ടമച്ചടപ്പടുത്താനും (ആർട്ടികിൾ 
48). 

 രാജയടമമ്പാടുമുള്ള എൊ രൗരന്മാർക്കും ഒരു ഏകീകൃത സിവിൽ യകാഡ് ഉറപ്പാക്കാൻ 

(ആർട്ടികിൾ 44). 

 എൊ കുട്ടികൾക്കും ആറ ്വയസ്സ ്രൂർത്തിയാകുന്നതുവടര കുട്ടിക്കാലടത്ത 

രരിചരണവും വിദ്യാഭയാസവും നൽകുന്നതിന ്(ആർട്ടികിൾ 45). കൂടാടത, 86 -ആം 

ഭരണഘടനാ യഭദ്ഗതി നിയമം 2002 -ൽ യഭദ്ഗതി വരുത്തി. 

 സംസ്ഥാനത്തിനട്റ ടരാതു യസവനങ്ങളിടല എക്സികയൂട്ടീവിൽ നിന്ന ്ജുഡീഷയറിടയ 

യവർതിരിക്കുന്നതിന ്(ആർട്ടികിൾ 50). 

 അന്താരാഷ്പ്ട സമാധാനവും സുരേിതതവവും യപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും 

രാജയങ്ങൾക്കിടയിൽ നയായവും മാനയവുമായ ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നതിനും; 

അന്തർയദ്ശീയ നിയമങ്ങയളാടും ഉടമ്പടി ബാധയതകയളാടും ആദ്രവ ്വളർത്താനും, 

അന്താരാഷ്പ്ട തർക്കങ്ങൾ മധയസ്ഥതയിലൂടട രരിഹരിക്കാൻ യപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കാനും 

(ആർട്ടികിൾ 51). 

  2002-ടല 86-ആം യഭദ്ഗതി നിയമം ആർട്ടിക്കിൾ 45-ടല വിഷയടത്ത മാറ്റി, പ്രാഥമിക 

വിദ്യാഭയാസം ആർട്ടിക്കിൾ 21 എ പ്രകാരം മൗലികാവകാശമാക്കി. യഭദ്ഗതി ടചയ്യടപ്പട്ട 

നിർയേശം സംസ്ഥാനത്തിന ്എൊ കുട്ടികളും ആറു വയസ്സ ്രൂർത്തിയാകുന്നതുവടര 

കുട്ടിക്കാലടത്ത രരിചരണവും വിദ്യാഭയാസവും നൽകണം. 

 2011 ടല 97-ആം യഭദ്ഗതി നിയമം സഹകരണ സംഘങ്ങളുമായി ബന്ധടപ്പട്ട ഒരു 

രുതിയ നിർയേശ തതവം യചർത്തു. സവയമധയാ രൂരീകരണം, സവയംഭരണാധികാരം, 

ജനാധിരതയ നിയപ്ന്തണം, സഹകരണ ടസാനസറ്റികളുടട ടപ്രാഫഷണൽ 

മായനജുടമന്റ ്എന്നിവ യപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന ്സംസ്ഥാനം ആവശയമാണ ്

(ആർട്ടിക്കിൾ 43 ബി). 

 സംസ്ഥാനത്തിനുള്ള നിർയേശങ്ങളാണ ്DPSPകൾ. 
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